
“Mijn passie voor 
politi ewerk én een 

technische uitdaging, 
da’s voor mij 

de perfecte combi.”
Geert, logisti ek ondersteuner

“Een job vol afwisseling 
die je ook nog eens fi t 

houdt, da’s voor mij 
de perfecte combi.”

Liene, inspecteur  

Heb je nog vragen?

Stuur ons een mailtje
pz.balendesselmol.hrm@police.belgium.eu
Of bel ons: 014 33 37 50 (ti jdens kantooruren)

facebook.com/Politi eBalenDesselMol

twitt er.com/politi ebdm

www.politi e.be/5368

Ontdek al onze 
vacatures op 

Uitdagende 9-to-5 bureaujob 
of spanning op het terrein?

In onze politi ezone werken
we met 4 vaste teams
interventi e. Zij staan 24/7 
klaar om op dringende op-
roepen te reageren. Elk 
team bestaat uit een straff e 
combi van medewerkers met 
uiteenlopende kwaliteiten, 
leeft ijden, specialisati es en 
ervaringen.

Ons zonaal onthaal wordt 
verzorgd door 2 onthaal-
bedienden, bijgestaan door 
operati onele medewerkers. 
Het loket in de wijkposten 
wordt bemand door 1 ont-
haalbediende.  

Onze 3 wijkteams zitt en
verspreid over de wijkposten
in Balen en Dessel en de
hoofdpost in Mol. Met de
elektrische fi ets geraken ze
vlot op hun bestemming! 
Het wijkondersteuningsteam
behoudt het overzicht en
brengt de teams regelmati g
samen.

Het team verkeer organiseert
preventi eve en repressieve
controles, houdt toezicht op
evenementen, zorgt voor
begeleiding van schoolver-
keer en geeft  bijstand bij 
verkeersongevallen. Er is 
ook ruime aandacht voor 
verkeersopvoeding.

De collega's van de lokale
recherche worden ingezet
op meer gespecialiseerde
onderzoeken en/of complexe
criminaliteitsfenomenen.

Ons team
slachtoff erbejegening/
jeugd & gezin verleent
eerste hulp en bijstand aan
slachtoff ers van misdrijven,
rampen en ongevallen.

Ons korps telt een 140-tal medewerkers en is ingedeeld 
in 3 directi es waarbij we streven naar een perfecte combi 
van burgerpersoneel en operati onele medewerkers.

Interventi e & Onthaal Wijkwerking

Verkeer

Lokale recherche,
slachtoff erbejegening, 
jeugd & gezin

Vind de jouwe op  www.deperfectecombi.be

www.deperfectecombi.be
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Werken bij de lokale politi e
Balen-Dessel-Mol

Dit zijn onze grootste troeven

Wil jij deel uitmaken van een hecht team dat zich elke dag inzet 
voor een veilig stukje Kempen waar het fi jn is om te leven? 
Jouw collega’s zijn denkers en doeners, mama’s en papa’s, 
vakspecialisten en sporti vo’s, avonturiers en vrienden … 
Allemaal mensen die elke dag het beste van zichzelf geven op 
onze werkvloer en ons terrein.

Samen komen we vlot aan 101 redenen om bij de politi e te 
werken. Uitdagende 9-to-5 bureaujob of spanning op het ter-
rein? Er is voor iedereen een perfecte combi te vinden. 

Leer ons beter kennen en ontdek onze vacatures op 
www.deperfectecombi.be

Ons grootste kapitaal? 
Onze medewerkers! Een 
goeie work/life balance staat 
hoog op de agenda. Je zal 
soms drukke periodes heb-
ben, maar je staat er nooit 
alleen voor en werkt in een 
sfeer van Kempense gemoe-
delijkheid.

Onze politi ewagens behoren 
allemaal tot de Volkswagen-
Audi groep. Ze zijn aangepast 
aan het terrein én het soort 
interventi e. Onze basisuit-
rusti ng ti llen we graag naar 
een next level met oog voor 
kwaliteit en maatwerk.

De ambiti es van de korpschef 
rond een informati egestuurde 
en gemoderniseerde werking, 
zijn duidelijk zichtbaar op de
werkvloer. Jezelf blijven ont-
wikkelen en andere talenten 
ontdekken? Dat moedigen we 
sterk aan!

22 collega’s zett en zich vrij-
willig in voor allerlei acti vitei-
ten die het groepsgevoel aan-
sterken. Even stoom afb lazen 
of je conditi e aanscherpen? 
Dan is onze fi tnessruimte the 
place to be. 

70.000 inwoners, 
3 gemeenten

Ons korps staat in voor de
veiligheid en een leefb are
omgeving van 70.000 
inwoners in de gemeenten 
Balen-Dessel-Mol. Als lokale 
politi e kunnen we onze eigen 
accenten leggen. Dat is een 
troef, zeker gezien de veel-
zijdigheid van ons Kempens 
werkterrein, dat grenst aan 
Nederland.

Perfect afgestemd

Toerisme en recreati e, 
dagelijkse verkeersdrukte, 
een grote scholengemeen-
schap, de aanwezigheid van 
nucleaire bedrijven, trein-
stati ons, gemeenschapsin-
stellingen voor bijzondere 
jeugdzorg en festi vals zoals 
Graspop Metal Meeti ng ... 
allemaal fenomenen waarop 
onze werking is afgestemd. 

Welzijn op het werk

Knappe uitrusti ng Innovati ef

Sociaal en sporti ef

“Mensen helpen in 
mijn eigen buurt en 
fl exibele werkti jden, 

da’s voor mij 
de perfecte combi.”

Niels, wijkinspecteur   


